
1. čt.: Ex 32,7-14 

2.čt.: 1 Tim 1,12-17 

Ev.: Lk 15,1-10 

 

        

                          
  
 
 

     
                   

                            Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a 

dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.  

Ž 51 Vstanu a půjdu k svému Otci.  

 

Smysl sinajské smlouvy  
a) smlouvou se začíná společenství mezi 

Izraelem a Hospodinem, spočívající na 

vzájemné věrnosti: Jahve svým slibům, 

Izrael plněním závazků ze smlouvy b) Izrael poznává 

Hospodina jako ručitele smlouvy: vysvobozením z Egypta a 

zásahem u Rákosového moře „poznává svého Boha“  

c) Smlouva ve SZ (dle dokumentu PBK ŽN, čl. 37–39) 

 Po 16/9 Út 17/9 St 18/9 Čt 19/9 Pá 20/9  So 21/9 Ne 22/9 

Drahotuše 18:00 --- --- --- 18:00 

V
eleh

ra
d

 –
  

p
o

u
ť za

 ro
d
in

y a
 

d
u
ch

. p
o
vo

lá
n
í 

1
5

:0
0

ad
o
race 

1
7

:0
0

m
še sv

. 

 7:50 

Jezernice --- 17:30 --- 17:30 --- 8:00 

Loučka --- --- 17:30 --- --- 9:30 

Partutovice +ev. 14:30 --- --- 16:30 16:30 9:30 

Potštát  --- --- 18:30 --- --- 11:00 

Podhoří --- --- --- --- --- 11:00 
 

Dnes: *ve všech farnostech je sbírka na opravy  

*v Jezernici a Partutovicích bude po mši svaté krátká pobožnost  

u misijního kříže při příležitosti svátku Povýšení Sv. Kříže. 

*v Potštátě slaví dožínky – poděkování za úrodu při mši svaté v 11:00 

*ve Velké slaví hodovou mši svatou ke cti Povýšení Sv. Kříže v 15:00 

*Také v Oseku/Bečvou, Rouském a v Hustopečích slaví Povýšení Sv. Kříže. 
 

Evangelický pohřeb v kostele Partutovicích – vzpomeňme v modlitbě 

V po ve 14:30 má pohřeb pan Pilíšek. Pohřbívat jej bude farářka CČE Pavlína Lukášová. 

Eucharistie bude proto odvezena a nepoklekáme; svatostánek bude prázdný do čt. FARKA 
 

Dovolená manželů 15.-17.9. 

Probíhá od neděle, je upraven pořad bohoslužeb v pondělí a úterý. Farka 
 

Děkanská vizitace 

Ve čtvrtek 19.9. přijede P. Jiří Doležel na děkanskou vizitaci. Prosíme 

kronikáře, aby dali kroniky na faru do Drahotuš (některé máme) FARKA 
 

Pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchov.povolání děkanátu Hranice a Šternberk 

V sobotu 21.9. Partutovice 12:45, Velká 12:55, Drahotuše 13:00, Milenov 13:05, Podhoří 

13:10, Loučka 13:15; návrat ve 20:00. Cena 150/50Kč. Na autobus se již nehlaste, je 

obsazen. K adoraci a mši sv. zpívají naše scholy, ministranti jsou zváni v oblečení. FARKA 
 

Výuka náboženství - od 23.9. 

Drah.čt.: 1.tř.11:50-12:20 v 1.třídě, 2.-4.tř.13:10-13:50, 5.-9.tř.12:25-13:05 obě v 5.třídě 

Partutovice čt.:14:15.  Loučka st.:jako vloni , Jezernice pond. a Potštát st.– bude upřesněno 

Infolist 15.9.2013 z 24. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Nedělní farní volejbal již od 16:30. Ve čtvrtek do konce září v 16:30 za 

školou; od října v sokolovně ve Slavíči (čt.a so v 19h). 
 

Příští neděli: *mše sv. jsou zaměřeny k dětem 
 
 

POZOR: Kalendář děkanátu 2014 se blíží k vydání. Počítejte s tím. 
 

 

Chodník u kostela v Partutovicích 

V režii pana J.Šustka a V.Šindlera parta pomocníků usadila v týdnu část okrajníků, po 

neděli budeme za příznivého počasí vždy od 8hod pokračovat. Každá pomoc vítaná.o.Rad 
 

Na konci září… 

28.9. – Slavnost sv. Václava. Mše sv. bude mimořádně v 8:00 v Podhoří, poutní mše sv. 

v Radíkově v 17:00? a ve Slavíči nedělní mše sv. v 18:00 

29.9. – Drahotuše – první svaté přijímání Radima Jakeše a Diany Subjakové 

Partutovice – křest Marie Filákové z Velké (o. Petr) 

14:00 – Partutovice – drakiáda. Už si chystejte pomalu draky. FARKA 
 

4. pěší pouť– Sv. Hostýn – sobota 5.10. 

Vycházíme za poměrně příznivého počasí v 6:15 od kostela v Drahotuších po 

požehnání na cestu. Mše sv. bude již tradičně v sousední kapli a to ve 14:30. 

Poslední autobus odjíždí v 15:35. Trasa je podobná jako vloni; studánky, 

modlitby a písně i svačina během 25km cesty. o.Radomír 

1. společná pouť vdov a vdovců. Více apanakova@volny.cz ; 
 

Charita Hranice Vás zve na Týden s Charitou Hranice 16. – 21.9. 

Po 16. 9. v 18:00 – mše sv. ve far. kostele v Hranicích za klienty a zaměstnance Charity 

Út 17. 9.  10:00 – 16:00 Den otevřených dveří *Denní centrum Archa *Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Fénix Třída Čs. Armády 211, Hranice.   

St 18. 9. Pouť na Sv. Hostýn  pro klienty a dobrovolníky Charity Hranice *18:30 mše sv. 

ve farním kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou 

Čt 19. 9. 14:00 – 17:00 Den Charity * prezentační akce Charity Hranice s pestrým 

doprovodným programem ve dvoraně zámku Městského úřadu Hranice: • bezplatné 

sociální poradenství • měření krev. tlaku a glykémie • vystoupení klientů Denního centra 

Archa  • vystoupení cimbálové muziky Kločének • vystoupení country skupiny Ruty Šuty  
 

Pozvánky z Jitřenky 

Tvoření - náramky ze špachtlí:  čt19.9. od 15h na faře v Hranicích. 20Kč/os  

Víkend pro matku a syna (od 12 let) 4. – 6. 10. Týn nad Bečvou (a okolí) 

Víkend je zaměřen na zajímavě strávený čas matky se synem. Program spor-

tovního rázu, věnujeme ovšem čas i vzájemnému sdílení, zamyšlení nad radostmi a 

úskalími výchovy chlapců a vzájemnému vztahu. Pátek – příj. do18 h, večeře, noční hra 

Sobota – dopol. akce „Na jednom laně“, oběd v restauraci, sebeobrana, noční prohlídka 

hradu Helfštýn. Neděle  - snídaně, mše sv., ukončení. S sebou: karimatka, spacák, oblečení 

do přírody i na noční akce venku,pevné boty,uzeninu na páteční opékání (pečivo zajistíme), 

pokud přivezete i nějaký příspěvek k občerstvení (buchty, ovoce apod.)  V ceně: 90Kč/pár 

je ubytování (v budově školy), strava kromě páteční večeře, vstupné na hrad a lektorné.  

Přihlášky do 2.10. na: cprhranice@ado.cz a :736 239 179 www.cpr-jitrenka.webnode.cz.  
 

 

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688  
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Centrum pro školy AO Vás zve na cyklus přednášek „Z dokumentů II. Vat. koncilu 

Přednáší Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce rádia Proglas. Přednášky se konají 

5.10., 12.10. a 9.11. v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc od 9:30 do 15:00. 

V programu bude mše sv. i možnost svátosti smíření. Účastí na přednáškách máme 

možnost získat plnomocné odpustky v roce víry. polcrova@arcibol.cz 

Elena Sebíňová: Dávám všechno – životopisná kniha o rodačce z Drahotuš  

Nabízíme knížku o naší sestře S.M.Anežce, komtese Františce Coudenhove-Honrichs, 

dědičce panství Kunštát, která přispěla velkým dílem k postavení kláštera v Rajhradě a 

strávila mnoho let mezi chudými v Argentině. Knížka je k nahlédnutí a k objednání na faře 

v Drahotuších do konce září. Doporučená cena 150 Kč. Kongregace sester Těšitelek 

Božského Srdce Ježíšova, Rajhrad 

Příspěvky na opravu kaple v Milenově či fasády věže a reliéfu P.Marie v Drahotuších 

Ač to nevypadá, je reliéf P.Marie v Drahotuších ještě nedokončen. Poslední práce a 

konzervace se bude provádět z plošiny cca do 10.9. Pán Bůh zaplať prozatímním dárcům. 

Z fasády zbývá zaplatit 110.000Kč a reliéf zatím fakturu vystavenu nemá, ale bude cca 

135.000Kč. Na účtu máme už jen 50.000Kč. 

Kdo chce přispět prostřednictvím banky, zde je č.ú. ŘKF Drahotuše: 188 025 33 09/0800. 

Nám. Osvobození 1, 753 61Hranice IV – Drahotuše. Potvrzení bude vystaveno na faře 

v Drahotuších i při daru v hotovosti od 1.000Kč.  Děkuji. o.Radomír 

 
 

 

Kurz Animátor v Rajnochovicích   

Nabídka pro mladé, kteří se chtějí zapojit do pastorace mládeže. Nahlaste se do 30.9. u 

svých kněží. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce 

týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a k 

rozvoji kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží. o. Petr, kaplan pro mládež 
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